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Offer uden ansigt Stefan Ahnhem Hent PDF Fabian Risk er 43 år og arbejder i politiet. To af hans kolleger

blev dræbt under efterforskingen af en kompliceret sag, og Risk beslutter at forlade Stockholm og begynde på
en frisk i sin fødeby Helsingborg. Risk kommer til Helsingborg sammen med sin hustru og sine to børn midt i
en smeltende varm juli, og det er meningen, at Risk skal starte sit nye liv med en seks uger lang sommerferie,
inden han tiltræder som efterforsker på stationen i Helsingborg. Men allerede efter nogle få timer i byen,

bliver han kontaktet af sin nye chef, Astrid Tuvesson, angående et brutalt mord. Liget af Jørgen Pålsson, som
er Risks gamle klassekammerat, er blevet fundet - han er blevet brutalt myrdet og har fået begge hænder
skåret af. Der går ikke længe, før flere lig af tidligere klassekammerater dukker op, og Risk befinder sig
meget hurtigt i en alvorlig sag, hvis opklaring bliver en kamp mod tiden. Og hvor han i høj grad selv kan
komme til at spille en rolle ... OFFER UDEN ANSIGT er historien om, hvordan det at blive ignoreret og
overset, hvordan følelsen af ikke at høre til noget sted i verden, kan skade et menneske så alvorligt og
ødelæggende, at man ophører med at være menneske. Det er også historien om den ultimative hævn og

driften efter ikke at forsvinde ind i glemslen - selv længe efter døden. OFFER UDEN ANSIGT er det første
bind i Fabian Risk-serien. "Glimrende krimidebut. Holder læseren fanget fra start til slut." - Plusbog

 

Fabian Risk er 43 år og arbejder i politiet. To af hans kolleger blev
dræbt under efterforskingen af en kompliceret sag, og Risk beslutter

at forlade Stockholm og begynde på en frisk i sin fødeby
Helsingborg. Risk kommer til Helsingborg sammen med sin hustru
og sine to børn midt i en smeltende varm juli, og det er meningen, at
Risk skal starte sit nye liv med en seks uger lang sommerferie, inden

han tiltræder som efterforsker på stationen i Helsingborg. Men
allerede efter nogle få timer i byen, bliver han kontaktet af sin nye
chef, Astrid Tuvesson, angående et brutalt mord. Liget af Jørgen

Pålsson, som er Risks gamle klassekammerat, er blevet fundet - han
er blevet brutalt myrdet og har fået begge hænder skåret af. Der går
ikke længe, før flere lig af tidligere klassekammerater dukker op, og
Risk befinder sig meget hurtigt i en alvorlig sag, hvis opklaring



bliver en kamp mod tiden. Og hvor han i høj grad selv kan komme
til at spille en rolle ... OFFER UDEN ANSIGT er historien om,

hvordan det at blive ignoreret og overset, hvordan følelsen af ikke at
høre til noget sted i verden, kan skade et menneske så alvorligt og
ødelæggende, at man ophører med at være menneske. Det er også
historien om den ultimative hævn og driften efter ikke at forsvinde
ind i glemslen - selv længe efter døden. OFFER UDEN ANSIGT er
det første bind i Fabian Risk-serien. "Glimrende krimidebut. Holder

læseren fanget fra start til slut." - Plusbog
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